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tlotizeteei feltételek.

Egész évre . 5 fit — kr 
Félévre. . . 2 frt 50 kr.
Hivatalok, kézségek, köa- 
s»fgi jegyzők és tanítók 
részére egész évre 3 frt. 
Italmérők és korosrnáro-
ьок részére az »Italmérők 

Közlönyéivel együtt
egész évre 4 frt.

-Ф'-
Az előfizetések 

postautalványnyal
eszköziendík.

Egves számok ю  krjával 
kaphatok a kiadóüiv.

Rimaszombat, Í8Ö4. j a lios  1.GOMOR
T Á R S A D A L M I ,  K Ö Z G A Z D A S Á G I  ÉS V E G Y E S  TARTALMÚ HETILAP.

A GÖMÖRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET

H i r d e t é s é k .
□  centime!erenként 2 kr., 
többszöriért 14* kr. fize
tendő. Bélyegdij minden 
•gyes beiktatásért 30 kr

A NYILTTÉRBEN .

minden И hasábos gar- 
mond sor dija 15 kr. 
Hirdetőirodák, előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
titemes díjkedvezményben 

féateaiUnek.

Lapunk számára hirdetéseket elfogad a Unit er  ügynökség és а Мщщ. 'lávir. Iroda hirdetési irodája  Budapest, Granátos-utcza 1 szám.

Megyegyülés előtt.
Alig volt talán az utóbbi időkben oly 

rnegyebizottsági közgyűlés, melynek annyi 
fontos elintézni valója lett volna, mini a 
jelenleginek.

Itt van a millenáris ünnepség megiilé- 
sének kérdése, mely maga is bő anyagot 
nyújt a komoly megfontolásra

Nem annyira a megszavazandó pénz
összeg mennyisége, mini az alkotások mó
dozata és nagysága, a kivitel módjának he
lyes megválasztása adja itt meg az anyagot 
a komoly és beható vitára; de az e tekin
tetben i megállapodás után a szükséges, de 
a vagyoni viszonyokhoz is mért pénzösszeg
nek megállapítása is beható tanácskozást 
igényel

Szabolcsvármegye átirata a hírlapok 
erkölcstelen hirdetései ellen, bason lag nem 
másodrarigu kérdés, mert a sajtónak a leg- 
meztetenebb erkölcstelenséget к ulti váló hir
detései ellen csakugyan tenni kell

A prostituezió a mai biinletőtörvény- 
könyv mellett a legbujábban tenyészhet és 
tenyészik is.

Naponta sok százezer példányban meg
jelenő hírlapokban tanítja erkölcstelenségre 
a lelkiismeretlenség a még szerinytelen if
júságot.

S amit ez ártatlan iíju az újságokból 
megtanul, az a legkorlátlanabbul űzheti a 
legkisebb városokban is száz meg száz ta
nyáját találván fel —  a buja erkölcstelen
ségnek.

E helyen rámutatunk városunkra is, 
hol csak e napokban kellett erélyes alispá
nunknak 1 0 0  forint birsögg:tl büntetni egy 
vendéglőst, ki vendéglőjéből egy miniszteri 
rendeletben tényleg beníoglalt engedély alap
ján nyilvános bordélyházat csinált, de nem 
elég elővigyázattal, s igy alispánunk talált 
utat, melyen keresztül a bűnre a büntetést 
rászabhatta. De hogy lehesen büntetni má
sokat, kik a kellő elővigyázatot megteszik.

A hitelszövetkezet alapítása, mely már 
két közgyűlésnek képezte tárgyát, s mely
nek létesítésén a bizottság oly buzgalommal 
fáradozott, ma a belügyminiszter rendelete 
által illuzoriussá vált.

A belügyminiszter e czélre nem enge
délyezte az inségalapból a megszavazott 2 0  
ezer irtot átadni.

Mivel pedig e hitelszövetkezel alapját 
e kölcsönképen átadandó 2 0  ezer fit ké
pezte volna, a hitelszövetkezet anyagi esz
közök híján messzebb van ma a megalaku
lástól, mint két évvel ezelőtt, mikor létesí
téséhez az első alapokat hirdették lerakni. 
A közgyűlés dolga lesz e valóban nélkülöz
hetem szövetkezet érdekében lépést tenni.

Ezeken kívül van még sok más fontos 
tárgy, melynek, elintézése komolyan számol 
a bizottsági tagok komoly munkájára, mely, 
hogy nem fog hiányozni, biztosan hisszük.

Tárgysorozata:
Gömör-Kishont t. e. vármegye rnegyebizottsága 
által И imaszombatban, 1894. évi július 6-án és 
következő napjain tartandó rendes nyári köz

gyűlésnek.
1. Alispáni jelentés a vm. közigazgatás ne

gyedévi állapotáról.
2. A nyugdíjba lépés folytán üresedésbe jött 

vármegyei föpénztárnoki, esetleges választás által 
üresedésbe jöhető alpénztárnoki tiszti állásnak 
választás utján leendő törvényszerű betöltése.

3. Az országos ezredéves ünnepély alkal
mából kiküldött vármegyei bizottság véleményen 
előterjesztésének tárgyában jelentés.

4. Belügyminiszteri rendelet a közigazgatási 
hatóságok által elitéltek rabtartási költségének 
fedezése tárgyában.

5. Belügyminiszteri rendelet az alakítani 
szándékolt vármegyei hitelszövetkezet alapszabá
lyaira vonatkozólag.

G. Belügyminiszteri rendelet Bátka közsé
gének tolonczállomással ellátása tárgyában.

7. Belügyminiszteri rendelet a fertőző be- 
tegségek terjedésének raeggátlása tárgyában.

8. Gyormegye közönségének atirata ugyan
azon ügyben.

9. Kereskedelemügyi miniszteri rendelet, a 
közutakrúl és vámokról szóló 1890. évi I. t.-cz 
végrehajtása tárgyában.

10. Beregvármegve közönségének átirata II. 
Bákóczy Eerencz emlékére Beregszászon felállí
tandó szobor érdekében.

11. Hajdú- és Torontálvármegyék közönsé
gének átirata, a magyar főrendiház reformálása 
tárgyában.

12. Szabolcsvármegye közönségének átirata, 
különböző és orvosilag felül nem vizsgált orvos
szerek hírlapi hirdetései utján való terjesztésé
nek korlátolása tárgyában.

1.4. Zala- és Sárosvármegyék közönségének 
átirata, az olcsó marhasó forgalomba hozatala 
tárgyában.

14 Az Újszegeden alapított magyar kender
és lenipar részvénytársaságnak kérelme, ezen ho
ni iparvállalat támogatása iránt.

15. Bizottsági jelentés, a Serke község elöl
járósága ellen emelt panaszok megvizsgálása tár
gyában.

1G. A vármegyei közigazgatási bizottság elő
terjesztése, a 15 éven aluli gyermekeknek a korcs
mák látogatásától eltiltása tárgyában.

17. Alispáni jelentések, a vármegyei pénz
tárak időszaki vizsgálatainak eredményéről.

18. Főszolgabírói jelentés, a serkei biróvá- 
lasztás ellen beadott felebbezés folytán megtar
tott vizsgálat tárgyában.

19. Főszolgabírói jelentés, a simonyi-i kör
jegyzőség községi elöljáróinak nap- és fuvardíjai 
meghatározása tárgyában.

20. Főszolgabírói jelentés, Grósz Oszkár 
lelenczházi ápolt költségeinek előlegezése tár
gyában.

21. A rimaszécsi szolgabirói hivatalnál 
használatban levő bélyegek lenyomata.

22. Főszolgabírói jelentés a ratkói körorvosi 
állásnak választás utján történt betöltéséről.

23. Rimaszombat város 1893. évi gyám
pénztári számadása és mérlege.

24. Főszolgabírói előterjesztés Balíy Mihály 
elmebeteg G6 frt tartási dijának folyóvá tétele 
iránt. —

25. Dobsina város 1893. évi gyámpénztári 
számadásának vizsgálatáról szóló számvevőségi 
jelentés.

26. A szkárosi körjegyző fizetésének fel
emelése tárgyában felvett jegyzőkönyv.

27. Toruallyai járás főszolgabíró hivatalos

előterjesztése, a harkácsi körorvosi államásnak 
betöltése tárgyában.

28 Ügyészi vélemény, a csizi önkéntes tűz
oltó-egylet alapszabályai tárgyában.

29. Ügyészi vélemény, Vigtelke község és 
gróf Andrássy Géza között kötött csereszersődés 
tárgyában.

30. Számvevőségi jelentés, Szásza község
1892. évi szegényalap számadása tárgyában.

31. Rimaszombati takarékpénztár 20 frt 
adománya a nemzeti pénztár javára.

32. Dr. Basilidesz Károly és dr Auerbach 
Lajos orvosi okleveleinek kihirdetése.

33 Mihály Ign. s társai kérvénye, 110 frt 
inségkölcsön tartozásuk befizetésére időhaladék 
engedélvezéseért.

34. A vármegyebeli községek költségvetései
nek és zárszámadásainak jóváhagyása érdemé
ben előterjesztett számvevőségi jelentés.

35. Több rendbeli — a vármegyei gyógy- 
alapból előlegezett vagyontalanság okából be
hajthat lan kórházi ápolási költségek törlésbe ho
zatala.

Ezeken kívül még a közgyűlés határnapjáig 
beérkezendő s közgyűlési elintézést igénylő egyéb 
ügyek.

A rimaszombati nöegyletrél,
(S z e I e s s Ő d ö n egyesületi jegyző jelentést.) — 

Igen tisztelt közgyűlés t 
Nemeslelkü Hölgyeim !

A Humanismus legszebb zászlaja, mely az 
emberi szív jótékonyságát van hivatva hirdetni, 
ina ünnepet jelez Rimaszombat és vidéke jóté
kony nőegyesülete részéről és első kötelességem 
a közgyűlés ünneplő nemeslelkü tagjait azzal a 
lelkesedéssel üdvözölni, a mely méltán jár nyo
mába annak a tisztes, lélekemelő szent hivatás
nak, a melyet egyesületünk követ.

A lelkesedés szent érzetét növelni van hi
vatva az a dicsöségteljes mult, a melyet egyesü
letünk felmutatni tud, s a melyet az egymásra 
következő évek nemhogy csökkentenének, hanem 
örömteljes jelenségül fokozzák.

így jön létre az a tiszta öntudat, hogy egye
sületünk minden erejét latba veti, miszerint ne
mes hivatásának megfeleljen, és betöltse azt, a 
mire vállalkozott a mely czélra oly sokan ál
doznak erkölcsileg nagy becsű munkásságot, és 
készséges anyagi támogatást. Ezekről beszámol
nak évről-évre a t. közgyűlés előtt tett jelenté
seink.

A jelenlegi jelentésben mindjárt a most 
érintett munkássággal és anyagi támogatással 
kezdjük.

Egyesületünk ügyeit tudvalevőleg a tisztvi
selőkar és a választmány intézi.

Legelső és legfőbb kötelességünk tehát ama 
mozzanatokat felölelni, a melyekben az érintett 
tényezők működése kifejezést nyer.

A legelső és legfőbb kötelességnek ösmerte 
a fennálló árvalétszámot a rendelkezésére álló 
eszközökkel fenntartani, és e kötelességének hí
ven megfelelt, midőn az elmúlt évben 37 árvát 
részesített gyámolitásban.

A lefolyt évben belépett gondozás alá két 
árva, kilépett ellenben 3 árva. Az árva-gyámo- 
litás az ösmert eszközökkel történt eddig is, az 
árvák gondozásra kiadattak s a t. közgyűlésnek 
jelenthetjük, hogy az árvák jó kezekben vannak, 
tisztán tartatnak, jóravalóan Hibáztatnak, em
berséges eltartásban, bánásmódban részesülnek s 
Hváló gond fordittatik. hogy iskolába rendesen 
járjanak.

Hogy mindez megtörténik a legszigorúbb 
igényeket kielégítően, az első sorban Kern Adolfng 
igazgató hervadhatatlan érdeme, ki, valamint Ä



választmány egyes tag|ai, mint Baisz Marikovszky 
Emma, Bornemisza Lászlóim, Málnai* Józs«dné, 
Knbinyi Bcrtalanne, Terhes Paláé, Stefii К ti • 
mánne. Baksai Islvanné Sainarjai Janosné Piszka 
Józsefné, Farkas Ábrisné, Marikovszky Istvánná, 
Lichtsein Adói íné, Ethev Aranka, Mariássy Lász- 
lóné, Benyey Kálmánné stl>, oly gondosságot 
tanúsítanak az egyesület árvái iránt, hogy ókét 
az árvák igazi anyáinak nevezhetjük el és át
nyújthatjuk nekik ezúttal az elismerés sok mun
kával kiérdemelt pálmafa-ágát.

Az egyesület azonban híven traditióihoz, 
sohasem elégedvén meg az árvák ilyetén ellátá
sával, mindig meleg szívvel karolta fel az alkal
makat, hogy az árvák lelki világába is örömtel
jes érzeteket varázsoljon, és ezzel erkölcsi vilá
gukat fejlessze.

Ebből kiindulva az elmúlt évben is állított 
árváinak karácsonyfát.

A nőegyesület családi ünnepe volt ez, a 
melyen megjelent Bornemisza Lászlóné elnök 
élén a tisztviselői kar majdnem teljes számban, 
a választmány sok tagja s az érdeklődő közön
ség szép számmal.

Megható volt az ünnepen látni a kisdede
ket, hogy mily teli szívvel örvendettek a sok 
hasznos és kellemes dolognak, hogy mennyire 
érezték az egyesület jóságát, mely nekik is meg
teremtette azt, amiben egyébként nem részesül
hettek volna.

A karácsonyi ajándékok szétosztásában Bor
nemisza Lászlóné elnök, Molnár Józsefné alel- 
nök, Kern Adolfné igazgató, Bai*z Marikovszky 
Emma buzgólkodtah igazi anyai szeretettel.

Egy esületiink ezeken kiviil nem tévesztette 
el szem elől az újabb anyagi eszközök előterem
tésének szükségességét sem.

Ennek eszközléséül helyesen választotta 
meg az elmúlt évben ф  egy tánczestély rendezé
sét, bar az idei rövid farsang nagyon nehézzé 
tette a mulatságnak alkalmas időpontra való 
megállapítását, s nagyon kétessé t*tte, vájjon a 
rendelkezésre álló rövid idő elegendő leend-e a 
legáltalánosabb és legszéleskörübb érdeklődés 
kieszközlésére.

A nehéz feladat megoldása egyesületünk 
elnökét. Bornemisza Lászlónét ért gyászeset miatt 
Molnár Józsafné alelnökre esett

Az eredménv, mely a tombolával egybekö
tött tánczestélv nyomába járt, fényes tanúbi
zonyságot szolgáltat, hogy egyesületünk lelkes 
alelnöke. Molnár Józsefné teljes erővel, egész 
lélekkel megfelelt, midőn a mulatság által az 
árváknak tetemes újabb anyagi eszközöket segí
tett előteremteni és egyúttal biztosította, hogy 
az egyesület a társadalmi téren impozánsán 
adjon életjelt magáról

Egyesületünk ugyanis társadalmi tevékeny
séget fejt ki, ami azt arra utalja, hogy a társa
dalommal a legélénkebb összeköttetésben legyen 
s igv minden eszközt éberen kell megragadnia, 
amely az érintett ezéíhoz v«*/.ef Mindenesetre 
életrevaló eszköz mindig egv mulatság, amely a 
társadalom legkülönfélébb e,-ónéit képes a jóté
konyság közkincsét képező zászlaja alatt egye
síteni, mihez hozzájárulván az egyesület tlicső- 
ségteljes múltja, biz'os remén у nyel tekinthetünk 
a jövőbe, hogy egyesületünk estélyei a hölgyek 
szeplőtelen, tiszta, hozzáférhetetlen zászlaja alatt 
mindig fénypontjai lesznek a társadalmi életnek, 
hogy azok az estélvek rang és rendkülönbség 
nélkül fogják mint eddig is ;t társadalmat be
mutatni s hogy egyesületünk ily nemes missiói 
teljesítvén, ez altat is biztositn a jótékonyság
nak a legszélesebbkörii támogatást

Egyesületünk estély«* erdőkében az intéző 
Molnár Józsefné alelnöknőn kivu Kern Adolfné 
igazgató, Baisz Marikovszky Emma, Terhes Pálné, 
Marton Janosné, Marikov<zkv Istvanné, Mariássy 
Lászlóné és többen a legodaadóbb munkásságot 
fejtették ki, hogy az estélv az egyesülethez mél
tóan sikerüljön.

Átérezve ezen örvendetes mozzanatokat, 
annál fájdalmasabban hat annak konstatálása és 
pedig e t. közgyűlés színe előtt, bogy nagyon 
sokszor adta elő magát az az eset, hogy a vá
lasztmányi tagok részvétlensége miatt nem lehe
tett megtartani a választmányi üléseket és bogy 
egyáltalán sokan a válaszmány tagjai közül kö
vetkezetesen távol tartják magukat a választmá
nyi ülésektől.

Egyesületünk fennállása megkívánja, hogy 
az egyesület intézői egy test és lélek leg.yenek, 
s a munkásságban ki-ki vegye ki a maga részét, 
kötelez erre nemcsak az általános kötelességér- 
zet, de ezenfelül az is, kogy a jótékonyság dí
szes köpenyét hordjuk vállainkon s ha annak és 
kötelmeinek a legszigorúbban meg nem felelünk, 
úgy nagyon könnyen kivívhatjuk a társadalom 
gunyját is.

Volt idő, midőn már arra gond ltunk, hogy 
a választmány mellőzésével *gy teljhatalmú fel
hatalmazást eszközlünk ki a tisztviselői karnak 
egy rendkívüli közgyűlés utján, hogy az ügyek 
fenakadást ne szenvedjenek.

|)e ennek u «> in s z a b a  d bekövetkezni, ! 
mert ez egyesületünk erkölcsi tekintélyét kifelé 
sü'yeszteue, minélfogva azon kérelmet, terjesz
tettük a t közgyűlés elé, hogy választ mányi ta
gokul csakis olyanokat válasszon meg, kik kész
nek nyilatkoznak a választmányi ülésekbe eljárni.

Tán egy kissé udvariatlan e felszóllitás, de 
kénytelenek vagyunk a legőszintébb szóval for- 
dúlni a t. Közgyűlésbe/, mert egyesületünk ten- 
állását nagyon könnyen veszélyeztetné a közöny, 
ha ez továbbra is fénmaradna. mert végre is a 
tisztviselői kar egy ideig ha bírja a küzdelmet 
a bukás ellen, de azt elkerülni s egyesületünk | 
tovább virulását biztosítani állandóan csakis a 
következetes támogatás által lehetséges.

Azért a jótékonyság szent nevében kérjük 
a t. Közgyűlést, a legjobb akaratot méltóztassék 
a fenti nyilatkozatnak tulajdonítani.

Egyesületünk körébe újabb tagokat is si
került megnyerni, a mi szintén hivatva van fo
kozni az anyagi erőnket. Még mindig nem állunk 
azonban oly tokon, hogy azt mondhat nők, mi
szerint egyesületünknek tagja mindenki, ki e 
tagságra hivatva van fiz azért a taggyüjtés min
denesetre a jövő egyik erős programmpontja, 
kell, hogy legyen.

E helyütt megemlékezünk egy országos moz
galomról, a Budapesten megalakult nemzeti nő
egyesületről Ez az egyesület a jótékonyság mellé 
a nemzeti jelzőt is felvette és csakhamar a ha- j 
zafias szellem a tagok százait hozta egybe, sőt 
a vidéki városokban fiók-egyesületek szervezését 
kezdette meg s már is több városban létesült 
nemzeti nőegyesület.

Ez a mozgalom bizonyára napról-napra fej 
lódni fog és Gömörraegyében is utat fog törni 
magának, s bár nem szándékozom határozott 
indítványt tenni, mégis a mozgalomnak uev vál
nék legkönnyebben útjába allani nálunk, ha Hi- 
maszombat és vidéke jótékony nőegyesülete nem
zeti jótékony egyesületté alakulna át, s hogy 
működése minél hathatósabb, minél intesivebb 
lehessen, arra való tekintettel, hogy egyesületünk 
a megyei központban létezik, átalakulna gömör- 
megyei nemzeti noegyletté, mííködésterévé téve 
az egész vármegyét és tagokat gyűjtve az egész 
vármegyében, és hogy a nemzeti czimnek meg
feleljen, kiváló gondot fordítana árvái közt a 
nemzeti szellem terjesztésére, sőt a mennyire 
lehet, igyekeznék tót árva-gyermekeket felka
rolni, s hasznavehető magyar polgárokká ki
nevelni.

Ez a kuUuregyesiilet ezéljaival érintkező 
újabb programm hozzájárulna, hogy egyesületünk 
nagy arányokat nyerne, népszerűségét és dicső
ségét megszázszorozná s egv újabb . ikerteljes 
korszakot nyitna működésével.

Felvettük ezen pontot a jelentésbe, mert 
sokszor volt szóba hozva az egyesület jövőjének 
fejlesztése, határozott megállapodás azonban egy 
irányban sem történt s így a jövő évi munka
programul kiváló részének marad e feladat

Az elmúlt évben egyesületünknek közszere
tetben és köztiszteletben álló elnökét, Borne
misza Lászlónét, súlyos csapás érte, midőn néhai 
édes anyja jobb létre szenderült. A választmány 
sietett legmélyebb részvétét kifejezni és úgy hi
szem ezen érzelmeket osztani fogja a t. köz 
gyűlés is.

Viszont örömünnepe volt egyesületünknek, 
midőn Terhes Pál egyleti pénztárnoki működé
sének 10 éves juüileumát ünnepelte.

Egyesületünk derék pénztárnoka iránt való
ban le van kötelezve, mert egyesületünk vagyo
nát nemcsak mintaszerűen kezeli, ha.iem sok 
munkával járó tisztét egy évtizeden keresztül in
gyen is teljesített«* A t. közgyűlés tehát helye
selni lógja bizonyara, hogy a választmány hatá
rozata folytán az ünnepelt férfiúnak egyesületünk 
háláját és köszönetét fejezte ki.

Azt véljük, hogy a közgyűlés érzelmeit he
lyesen tolmácsoljuk, ha jelentjük, hogy a t. köz
gyűlés a válaszmány eljárását a magáévá teszi.

A legközelebbi hónapok egyikén egész nem
zetünket súlyos csapás érte, midőn a langlelkü 
nagy hazafi, hazánk ujjáalkotója, a modern Ma
gyarország megteremtője örökre lezárta szemeit.

Egyesületünk sem maradhatott távol az or
szágos gyásztól, mert a magyar nők mindig lelkes 
hívei voltak a haza szent ügyének, és mert Kos
suth is az emberiség javára dolgozott nagyban, 
mire mi kicsiben törekszünk. Egyesületünk elnöke 
ép azért felhatalmazva érezte magát, hogy Kos
suth elhunyta felett az egyesület nevébtn táv
irati utón kifejezze részvétét s á l .  közgyűlés 
bizonyára hozzájárulni es ezenfelül az elhunyt 
nagy hazafi emlékét jegyzőkönyvileg megörökíteni 
fogja. -~

Egyesüietünket azonkívül még közelről ér
dekli egy, a legközelebbi napokban lefolyó ün
nep, mely Baksay István tanárnak fogja az el
ismerés borostyánját homlokára övezni 50 éves 
tanárkodása alkalmával. A gondviselés ritka ke
gyeiben részesült az ünnepelt férfi i, midőn azon 
a nebez pályán, a melyre a római költő azt

mondta, hogv »a kit az istenek gyűlölnek, az 
tanárnak teszik meg,« — mondiun ezen a pályán 
50 ,.vet engedett neki eltölteni, s ifjú erővel te
kinthet vissza a. küzdelmes múltra, a melyben 
tanári kötelességén kiviil időt nyert még arra is, 
liogv a legélénkebb munkásságot fejtse ki a tár
sadalom javára, s Így egyesületünk érdekében is. 
fip azért a közgyűlés érzelmeit vélem tolmácsolni, 
ha kifejezést adótannak, hogy szeretett titkárunk 
50 éves tanári jubileumában egyesületünk is 
részt vesz és őt szívből üdvözli.

Midőn igy végigfutottam egyesületünk egy 
évi életének főbb mozzanatain, egyes kitéréseket 
is téve, magunk előtt látjuk az egyesület tevé
kenységét. s ha a tettek és eszmék tulajdonságai, 
hogy lelkesítsenek újabb munkára és küzdelemre, 
úgy t. közgyűlés merítsünk erőt a mattból a jö 
vőre nézvést.

Végezetül méltóztassék megengedni, hogy 
magammal is foglalkozzam.

A jegyzői tisztemmel .járó megbízatásom 
jelen közgyűléssel lejárván, a megbízatást a t. 
közgyűlés kezeibe visszatenni bátorkodom, meg
köszönve tisztein viselése közben tanúsított be
cses bizalmat s szives támogatást, elnézést kérve, 
hogy többször mint jelenleg is a viszonyok tá
vol tartottak az egyesület ügyeinek intézésétől, 
de a mely 1 vei szívvel lélekkel mindig egyet 
éreztem.

Minthogy azonban tudom, hogy a tisztvi
selői kar más tagjai is kötelességszerüleg hason
lóan fognak eljárni, a kiknek távozása azonban 
az egyesületre nézve a legnagyobb kipótolhatlan 
veszteséget, sőt sokban krisist jelentene, ép azért 
azt vagyok bátor kérni a t. közgyűléstől, hogv 
megelőzve minden nyilatkozatot kiáltsuk ki egy 
hangulag és lelkesedéssel újból : fiijen Bornem
isza Lászlóné elnök, éljen Molnár Józsefné alel- 
nök, éljen Kern Adolfné igazgató, éljen Terhes 
Pál pénztárnok, éljen Baksay István titkár!

Rimaszombat, 1894. junius 17.

H Í R E K .
Mai számunkkal uj félévet kezdünk s 

«•z alkalommal felkérjük előfizetőinket, az 
előfizetések megújítására. —  valamint azon 

hátralékos előfizetőinket is, kikhez a hátra- 
léki kimutatást megküldöttük, ez utón kérjük 

fel. szíveskedjenek hátralékaikat beküldeni.

Hámos László vármegyénk szeretett és 
népszerű főispánja folyó hó 27-én ünnepelte 
névnapját. Természetesen e napon a közélet ki
tűnőségei, a tisztelők és jó barátok egész raja 
sietett üdvözölni ö méltóságát. A liberális esz
mék kipróbált bajnokának iinnepeltetése alkui 
mából a liberális sajtó sem mulaszthatja el a/ 
általános ünneplésben részt venni és hogy a li
berális küzdelem sikerére még sokáig éltesse az 
Isten Hámos Lászlót, a humánus embert, a li
berális politikust, az igazságos főispánt.

Gr Almássy Arthur feledi járási §zol-
gabiró urat majdnem végzetessé válható baleset 
ért«* folyó hó 29-én a délutáni órákban. Ugyanis 
a szoigabiró ur a Rima partján horgászott és 
horogja felakadván egy füzfagalyban, azt vissza
rántani akarta, ez sikerült is neki, de a horog 
oly erővel repült vissza, hogy egvik ujaba fúró
dott és azt nagy kínok után csakis dr. Löcherer 
Tamás, kórházi főorvos urnák sikerült eltávolí
tani. — Őszintén gratulálunk a szerencsés ope- 
rátióhoz ’

— Sikerült vizsga Nagy öröm jutott osz
tályrészül folyó hó 28-án Hámos László főispán 
és neje о méltóságaiknak, mert Tóni fiuk, ki 
magántanulóként végezte а IV. elemi osztályt, e 
napokban tette le Rozsnyón az evangélikus isko
lában nagy sikerrel a nyilvános vizsgát. A kis 
értelmes Tóni meglepte a jelenvoltakat nyílt és 
okos feleleteivel.

Sikerült estély. Érett ifjaink folyó hó 
~7-én a »Három Rózsa« vendéglő termében tar
tották tánczczal egybekötött bucsu-estélyöket, a 
mely legkellemesebb és legsikerültebb estélyeink 
közé tartozik. Szépen díszített terem és a fárad
hat lan tánezosok lelkesült hada fogadta a ma
mákat, hosszuruhás bájos tánezosnőinket és az 
aranyos Tlierpsihórékat, a bakíisek gyönyörű 
seregét Első alkalom volt, hogy ily szép szám
inál jelentek meg, hogy gyönyörködhessünk pol
gári iskolánk gyöngyeiben. Választani oly nehéz 
volt közülök, mint egy szép rézsas kertben, ahol 
minden egyes bimbó a virágok tökélye. Igéző 
szempárok, gazdag hajfürtök, karcsú termet, iz- 
lésteljes toilett, kifogástalan táncz és szép ma
gaviselet az, mely emlékezetessé tette az estélyt 
előttem 60 pár szerelmes lélek kacsóinak szó. 
ritasa fonta egybe a repkény legszebb koszorú



jat a négyesekben, és ugyanannyi szempár lö
vőbe og . másí t az édes szerelem gyújtó sugarait, 
ugyannvira, hogy egy fényes csillagpár még az 
én cserépszivemben is lángra lobbanta a szere
lem pislogó tüzét. És boldogan éreztem együtt... 
mostan pedig keservesen sóhajtok fel azon iÍjak
kal, kiknek hajója mar messze-messze jár az 
élet háborgó tengerén Szerencse kisérje ők et! 
Ti pedig leányok no (éledjétek, kikkel együtt 
osztoztatok a tánezisknla kedves örömeiben.

—  Alispánunk múlt hó 27 én tartotta név
napját, mely alkalomból számosán üdvözölték 
őt és a vármegyei tisztikar testi'iletib*g kereste 
fel s Lukács ( í iza megyei főjegyző üdvözölte az 
egész tisztikar nevében

— A polgári leányiskola színi előadása. A 
szokásos záríínnepek helyeit ez idén színi elő
adást rendezett a polgári leányiskola tanitótes 
tülete a növendékekkel A s/ini es'élv a múlt 
hó 24-én a legszebben sikerűit Gyönyöiü kö 
zönség, köztük az örvendező mamák nézték vé
gig azt a két kedves előadást, melyet Szakáll 
Rozika, Medveczkv Erzsiké, Koreny Erzsiké, 
Szakáll Mariska, Győrv Ida, Mészáros Malvin, 
Varga Juliska, Fischer Ilonka, tnstitórisz Anna, 
Stolcz Mariska, Seszták Mariska. Rábely Irma s 
Alexay Anna játszottak el. Közben Matolesi Pál 
községi iskolai tanító vezetése mellett igen szé
pen népdalokat énekeltek a kis leánykák. Dicsé
ret s elismerés illeti az előadás rendezéséért a 
polgári leányiskola egész tani tó-test ü 1 о t é t, de 
különösen Feketéné Ölte Hedvig igazgatónőt. 
Kathona Géza polgári leányiskolái és Matolesi 
Pál községi elemi iskolai tanítót, kik semmi fá
radságot nem kíméltek a növendékek betanítása 
mellett.

— Palócz Kálmán rimaszombati czigánypri- 
más zenekarával Alsó -Tátra teredre utazott, hon
nan csak a szezon elmúltával érkezik vissza.

—  Az érettségi vizsgálatok a helybeli fő- 
gymnasiumban is véget érték. Tizenhatot talált 
felsőbb tanulmányokra alkalmasnak a bizottság 
azon 31 növendék közül, kik : z iskolai év ele
jén a Vili. osztályba beiratkoztak. Bizonysága ez 
annak is, hogy sokat követel a mai kor már a 
gymnasiumi ifjaktól is, de bizonysága annak is, 
hogy a rimaszombati főgvmnasium a kor magas
latán áll s nem eresztik keresztül kegyelemből 
a vizsgákon az alkalmatlanokat, mint azt a gym
nasium jó hírnevének ellenségei hirdették

Megszűntek a júniusi zord napok, me
lyek valóban zord napok voltak, legjobban bi
zonyítja a Garant, hol a hóval borított, hegyeken 
több darab marha megfagyott és a lakásokat 
majd mindenütt fűtötték

Előzékeny figyelmeztetés. Az érettségi 
estély után kora réggé) történt meg az a mu
latságos kis história, amilyennek nem voltam 
szemtanúja. Rgv jó  vérű diákember, ki különben 
igen jó  barátom, nagy tisztelője lévén a hölgy
világnak, megtette azt, mit úgy neveznek, hogy 
»nachtol.« Kálmán szépen szóló hegedűje felköl- 
tötte az álmos szobacziczust is. aki rémülve jött 
ki és erélyesen felszólítva a kis társaságot: 
»kotródjanak innen, még aluszik a kisasszony 
is, mit — háborgatják az én jó  nagyságos a s 
szonyomat !«

— Tűzoltó majális. A rozsnyói önkéntes 
tűzoltó-egyesület folyó hó 29 én fényesen sike
rült majálist rendezett a kies fekvésű rozsnyói 
fürdőben. Délután 2 órakor zeneszóvá! vonult 
Feymann László főparancsnok és Fevmann Gusz
táv alparancsnok vezetése alatt, a meglepő nagy 
csapatot képező tűzoltóság künn a fürdőben fes
tői arczvonalba sorakozott a zászlós csapat, melv 
ünnepélyes kürtszó harsonája közt tisztelgett a 
tiszteletbeli elnök, Slosser Albert előtt ki lelkes 
szavakban üdvözölte a csapatot, mire a mulat
ság kezdetét vette. A zene két helyen is szólt. 
Künn a tűzoltóság mulatott, bent a fürdőterem
ben a meghívott vendégek fánczoltak. A mulat
ságon részt vett a városi intelligentia teljes 
számban. Az a szép positió, amelyet a lozsnyói 
tűzoltóság elfoglal, serkentsen a rimaszombati 
önkéntes tűzoltóság újjászervezésére.

— A tornallyai községi leányiskolában a 
folyó évi zárvizsga junius hó 24-én délelőtt és 
délután tartatott meg. Az eredménnyel úgy a je 
lenvolt iskolaszéki tagok, mint a nagyszámú kö- 
zöuség meg volt elégedve. A szép sikerért min
denesetre elismerés illeti az iskola tanitóját.

— Ki ne emlékeznék vissza olvasóink közül 
jó  indulattal Vidovits Istvánra, ki éveken át volt 
a »Három Dózsa« szeretett vendéglőse Rima
szombatban ; ez a derék és rendszerető polgár
társunk jelenleg Hudapesten, a Kerepesi-uton, a 
Mókussal szemben, a népszínház közelében bir 
egy igen elegáns berendezésű vendéglővel, hol 
linóm és ízletes étkeket, természetes borokat, jó

sört jutányos áron pontosan szolgál ki vendégei
nek. A székes fővárosba u a:ó közöaségaek а 
legmelegebben ajánljuk, hogy keresse fel a mi 
jó VidoviLsunkat.

—  K ö r j e g y z ő - v á l a s z t á s .  Mull hó 28-ik nap
ján volt a tamásfalai körjegyző-választás, mely 
alkalommal Púira Ede brassói körjegyző lett 
megválasztva.

— A  k ö z o k t a t á s ü g y i  miniszter annak meg- 
állapithatása végett, hogy mennyiben tapasztal
ható hiány okleveles tanítókban és tanítónőkben, 
felhívta a tanfelügyelőket, hogy tegyenek jelen
tést, kerületeikben hány állás van üresedésben, 
illetőleg hányat nem lehetett képesített tanítóval 
betölteni s jelöljék meg szám szerint, hogy mily 
természetű és anyanyelvű elemi iskolában tapasz
talható az okleveles tanítókban ilv módon bekö
vetkezett hiány s mi annak az oka Jelentésté
telre hívta fel ezenkívül a miniszter a tanfel
ügyelőket. hogy az illető tankerület minden 
községében levő összes iskolaköteles gyermek is- 
koláztatása végett a már most felállított tanítói 
állomásokon kívül hány újabb aliomásra lenne 
szükség s az uj állomás betöltésére alkalmazandó 
tanítók vallás- és nyelvismeret tekintetében mi
ként oszolnak meg. Mint hírlik, szeptemberben 
igen sok állást töltenek be s ezenkívül is újakat 
szerveznek.

R é g i  p é n zb eszedes.  A pénzügyminiszté
rium elrendelte a 20 kros ezüst és 4 kros réz
pénz bevonását, melyek csak folyó évi deczemher 
31-ig maradnak forgalomban. Kimegy lassanként 
a forgalomból az 1 fi tos papírpénz is. s ily ban
kót a mai naptól már nem ad ki az adóhivatal 
s amint hírlik, 1895. deczember végén már nem 
lesz érteke. К forgalomból kimenő pénzeket elő
fizetési pénzül még mindig elfogadjuk.

B e c s ü l e t e s  találó. Rozsnyón történt a 
múlt héten, hogy déltájban a »Sas« előtt meg 
all egv kocsi és abból egy nő amint kiszállott, 
leejtett egy nagy bőrtárczát s azután elment. 
Egy parasztasszony látta az egészet s a tárczát 
szép csendesen felemelte. Meglátta ezt egy csiz
madia is, aki egyet gondolván, azonnal odasza
ladt s az asszonyt felezésre akarta bírni. De az 
asszony, ki a tárcza tartalmát nem is nézte, azt 
telelte : nem engedi a lelkiismeretem, bár lát
szott, hogy erősen küzd a pénzvágy a becsület
tel, meg aztán az is, hogy többen látták. Utána 
szaladt a károsult nőnek, kit a templom kerítés
ben utói is érvén, kiabált utána: tek. asszony, 
álljon meg, elvesztette a bugyellárist. Az asz- 
szonv arezából minden vér eltűnt, ennek halla
tára. Megköszönte valószínű, mig a nagy ijedség 
hatása alatt állott, mert a szegény asszonyt meg
jutalmazandó tizenöt Irtot adott neki.

— Hungária orszAíros magyar vajkiviteli rész
vénytársaság a czime annak a vállalatnak, mely Buda* 
pesten a rn. kir f*»i<Imivelő- ügyi minisztérium támoga
tásával egv’ millió korona alap’ökévH legújabban meg
alakult. Lapunk mai -/ámábau közöljük ez uj, a küzgaz- 
d*ság terén valóban kor zakót alkotó vállalatnak a gaz- 
(lakózön-éghez intézett fel hívását, mely tudatja, hogy 
üzleti mükódé-. t már megkezdette, és hogy vajterme
lésre vonatkozólaj; bejelentéseket elfogad, valamint hogy 
tejgazdaságok elrendezésén* készségesen nyújt segédkeze* 
a termelő gazdáknak 11a más államok tejgazdasági ered
ményét tekintjük, szinte csodálatos, hogy nálunk a gaz
daság ezen előnyős ága, mely egy állandó tekintélyes 
jövedelmi forrást nyújt, az áiattenyésztést biztos irányba 
tereli és e mellett nemcsak hogy nem szorít ki más gaz
dasági ágat, sőt ellenkezőleg a nagyobb és jobb trágya- 
termés folytán az egész termelést még tetemesen fokozni 
fogja. Beméljük, hogy a magyar gazda sem zárkózik el 
saj it érdeke elől, hanem különítsen most. amidőn a foly
ton hanyatló gabona árak, a már nevetségesen alacsony 
gyapjúira к az ürü kivitel s ónetelése, a gazdasági szesz
gyárak pangása, a megdrágult munkaerő megingatták az 
eddig biztos gazdasági alapokat, erélyesen megra
gadja a »Hágaria« országos magyar vajkiviteli részvény- 
társaság által nyújtott alkalmat és nemsokára nálunk is 
meghonosu! a vaj termelés és vele kapcsolatosan állatte
nyésztésünk is. Klóré tehát, okszerű tejgazdaság és ok
szerű álattenyésztés legyen jelszavunk !

CSARNOK.
Egy anjósjclölt keservei.

Levél a szerkesztőhöz.
Irta: M á r t o n f f y  I m r e .

Tisztelt szerkesztő ur 1
A sorssal éppúgy vagyunk mint az időjá

rással. Reméljük, hogy végre valahára derült lesz, 
lapozzuk a naptárakat, figyelemmel kisérjük az 
égen lebegő felhőket, folyton arról beszélünk, 
hogy megváltozik, olvassuk hűségesen a mete
orológiai jóslatokat és azt mondjuk gyermeke
inknek :

Kedveseim, ha holnap szép idő lesz, fel
öltjük ünneplőinket és sétálni megyünk.

De másnap aztán zuhog a zápor, mintha a 
káposztásmegyeri vízvezeték csapjai az égben 
volnának. így аНипл a sorssal is szemben, úgy 
alkalmazkodik hozzánk, ahogy akar, reménykedve 
és vágyva, fáradva és iparkodva és mint a köl
tők mondják, a világ sarkait megmozgatja, de

mindez mitse használ, mert végül át kell látnia 
képtelenségét, és az örök őstörvényt kíméletlenül 
széjjelmorzsolja.

Azaz, szerkesztő ur, én felvettem a harezot 
az öröktörvénynyel szemben, ezért vagyok oly 
elszánt és a mi Berkes doktort illeti, csak még 
egyszer mondja, hogy mely részen van az őstör
vény, az enyémen, vagy az övén. akkor: jaj neki!

Szükségtelen talán mondanom, kedves szer
kesztő ur, hogy a legforróbb óhajom Emma leá
nyomat Berkes doktorral, a szerelem három szent 
kötelékóv I az oltár előtt egyesítve látni Senki
nek se adnám oda szívesen leányomat, csakis 
egy jeles < rv k, kinek vagyona és megfelelő 
prakszisa vau Vájjon nem gondolkozom helyesen? 
Az én Emmám különben nagyon takarékos. A 
regi ruhát a derékkal és aczélkék bársonynyal 
olv pontosan modernizálta, hogy gyönyörűség volt 
ránézni. A műveltségéről nem is beszélek, okos 
férj csakhamar átlátja, hogy Emmában mily kin
cset bír.

Mindez okból önkénytelenül dr. Berkes jut 
eszembe, mert képzeletben folyton Emmám jö
vőjével foglalkozom. De a dr. házunkat szándé
kosan kerüli, úgy hogy a nagybácsi meg is jegyezte 
már, hogy: »Az a csuka, mely már horogra ke
rült, másodszor nem harap bele !« E megjegyzé
sei természetesen az emberi méltósággal össze- 
egyezhetetlennek és illetlennek tartom. Egész 
igyekezetem abban összpontosult, hogy a doktort 
ismét magunkhoz lánczoljam és ez volt az a 
pont, midőn n sorssal összetűztem. Minden em
bernek vannak gyönge oldalai és ezek első sor
ban : a kedveuez ételek Dr Berkes Kálmán gyön
ge oldala volt, hogy nagyon szerette a borjusül- 
tet, hisz sokat evett nálunk ebből.

Meghagytam a férjemnek, hogy hívja meg 
a doktort. A meghívás pedig szólt ekképen : Na
gyon tisztelt doktor. Ha vasárnap ideje engedi, 
kérjük, tiszteljen meg látogatásával — egy kanál 
levesre. Gyönyörű borjuezomb, súlya mintegy hat 
kiló az ön szakvéleményét várja. Tisztelettel stb.

VG Ima, kérdé férjem, vájjon az a borju
ezomb nem csalétek ?

Károly, feleltem a kellő időben pompá
san ki lesz sütve a borjuezomb s a doktortól 
függ, hogy vasárnap ne magunk fogyasszuk el a 
pecsenyét.

És valóban másnap megjött a válasz, mely
ben a doktor megígérte eljövetelét.

Megirá, hogy az ebéd idejét délután öt 
órára szeretné tenni, mert vasárnap leginkább 
igénybe veszik őt. Találnék-e kötelességtudóbb 
férjet Emmám részére ? Némely orvos vasárnap 
ki se mozdulna házából, nem hogy betegekhez 
menne,

A doktor levelét nagy örömmel fogadtam, 
de külsőleg teljes közönyt mutattam, persze el
bámult a mészáros, midőn ily nagy darabot vá
sároltam, mert tudták, hogy férjem nem nagyon 
bolondul a borjúhús után és a gyermekek ze 
fogyasztanak belőle sokat és a mit én eszem 
meg, az oly kevés, hogy sokat mondták már: 
»Hiszen a levegőből él, oly keveset eszik!«

De arra is mint mindig — kész voltam 
a felelettel: »Ha Apolló ivott a kasztiliai forrás
ból, akkor nem vágyik közönséges táplálék után.«

De nem értették meg, mert én finoman 
czéloztam az irodalmi érzékemre. Istenem, nincs 
kiállhatatlanabb és borzasztóbb, mint műveletlen 
emberekkel érintkezni.

Minthogy tervembe senkit se akartam be
avatni, mindenféle ürügyet kerestem, meghíváso
kat koholtam, szóval senkit se akartam kívülünk 
az nap házunkban. Férjem, Frigyes nagybácsit 
is megakarta hívni, hogy ő kellett volna, hogy 
folytassa gúnyolódásait.

Emma szörnyűködött, hogy a nagy meny- 
nyiségü húst ki fogja elfogyasztani, de én nem 
tágítottam mert azt akartam, hogy a doktor itt 
legyen es pedig egyedül legyen leányommal. Most 
az egyszer nem siklik ki kezeim közül.

Három óra felé a sütőkemenezébe tettem a 
borjuezombot. Emma épp a konyhába volt, mi
dőn kérdé, hogy vájjon meghivhatja-e a szom
széd Berényi nővéreket. Oly ártatlan volt a sze
gény gyermek, sejtelme se volt a mai nap nagy 
fontosságáról. Átöleltem, könnyek tolultak sze
membe és a szó torkomon akadt; némán tekin
tettem a takaréktüzhelyre, mintha ott sülne meg 
gyermekem egész jövője.

(Vége küv.)

A laptulajdonos megbízottja és felelő s szerkesztő: 
SZELKSS ÖDÖN.

Segédszerkesztő: CSERNAY DÁNIEL.

P ia cz i árak.
Rimaszombatban 1894. junius tartott 30. boti 

vásáron:
Tisztabuza forint 6.30 6.50, rozs 5.30—5.50, árpa 

j 6 80 6. , zab 6 80—6,— kukoncza 5*50—5.60, krumpl.
1.25—LM, bab-------- .------mmázsánkint. — Marhahús

: 52 kr. Borjúhús 62 kr. Sertéshús Í-Hkr. kilogratnmonkint 
i a rkapitioyi hivatal,
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V e n d é g l ő  m s g u y i t a s .  Árverési hirdetményi kivonat.
m  A rimaszombati kir. tvszék mint telekkönyvi h

tóság közhirré teszi, bogy a rimaszombati takarékpénzt;Alólirott ezennel van szerencsém a n. végrehajtónak özv. Nagy Józsefné szül. Blanár Mái 
. . . • -  • . ni лч Ratta Gercelvné szül. Varga Mária végrehajtást szei

é. közönséget, ismerőseimet, vendegeimet védők elleni 280 frt tőkekövetelés és jár. iránti végreha
érfpsiteni hotzv tási iigvében a rimaszombati kir. törvényszék (a rirnie r ie su c iu , i w m  széciíi * jr jár4sbiróságj területén lévő Jánosi községbe

В Т Т Т Ч  4  D  I ?  T  P  N  fekvő a jánosii 120 sz. tjkvben a tulajdonjog átl.árarnláí
U  U  X  H á  О  X  A lá  9 folytán özv Nagy Józsefné szül. Blanár Mária nevére i

„  ■ л (ъ£* és a végrehajtási zálogjoggal terhelt A I. 1. sor 18
V 1 L , K e r e p e s b l l t  3 6 .  8 Ш П  a l a t t i  házszámu ingatlanra és a jánosn Ilit szlkjvben ugyar

csak a tulajdonjog átháramlása olytán Batta Gergelyr (Klauzál-utcza sarkán) volt fébory-lél© szül> Varga Mária nevére irt А- II. I. sor 226. hrsz. н
v a m l á v l n i  Ü 7ÍA tpt megvettem S azt sze- gatlanra az árverést 217 írtban ezennel megállaoitott к▼ e n n e g lO l n z i e i e i  megveiiem h ,IZI s /e   ̂iái tási árban elrendelte és hogy a fennebb megje о
mélyes vezetésein alatt megnyitottam. Mié- ingatlanok az ism. évi augusztus i.ó 21-ik napján de
imt eddig kiérdemeli bizalmamra hivatkoz-
nám, azon ígérettel jövök a n. é. közönség j áron a|6| is 0iadatni fognak
eleibe hoev főtörekvésem oda fog továbbra 1 Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok I
ÍS irányulni, hogy jó magyar konyhám, ki- az [ .cz \o. l$-ában jelzett árfolyammal szám
tönő hazai saját boraim, továbbá Dreher-féle tottés az 1Я8:. évi november hó 1-én знзз. sz.alatt ke 
márcziusi sör kimérése mellett a legponto-
sabb kiszolgálásra Ügyelve, t. CZ vendégeim- az 1841 LX. t.-cz 170. S-а értelmében a bánatpénzno 

teljes megelégedést bistositok, miért
is a n. é. közönség becses pártfogásáért Kelt Rimaszombatban, 1891. évi május hó 8-á
esedezem Teljes tisztelettel A rimaszombati kir. törvényszék mint telekkonyt

hatóság.Vidovits István, vendéglős. Altdorffer,
kir. törvényszéki bir

ELADÓ — --------- - - - - - - - -
• g y ö n y ö r ű  R i m a v ö l g y é n  A

(Gömörmegyében) П П V íí A R I
egy Igen szép urilak bntorozva, park- jjH  U И

kai, a hozzátartozó szántókkal, országos magyar vaj kiviteli rész-
raelyek parkkal együtt 20 holdat vénytársaság értesíti

te s zn e k  k i .  a  ^  g a z d a k ö z ö n s é g e t ,
VASÚTI ÁLLOMÁS HELYBEN. . ”  „ , n . .hogy irodáját Budapesten* Dalszin- 

Csak vevőknek a.l felvilágosítást Ю. szám megnyitót-
K E C Z E R  B E R T  A L A N , S t

földbirtokos ződéseket köt: a vajátvételt azonban
* 23 о 3- ю А. 2Д“ ТГ csak folyó évi október hó 1-én kezdi

meg — Ennélfogva felkérjük a tisztelt
• М Я Я Я Х Х Я Х Х Я Я Я 9 М  gazdaközönséget, mielőbbi bejelentke-

( zésre, mert egy vajtermelésre berendező
P D M n  W  VÁVTAC tejgazdaság felszerelése, tekintettel a már
u t l l l u L l l  J A n U d  is beállott tömeges megrendelésekre,

Ä  legalább is 8 hetet vesz igénybe-
•  fogtechnikus, borbély éŝ  fodrász •  RészleteSi az egész okszerű vajter-

m jj ♦ A r  m  Á f  melést röviden tárgyald szó- vagy irás-
"  " ^  ^  • beli felvilágosításokkal legnagyobb kész-

a »HÁROM RÓZSA» melletti Béggel szolgálunk.
Széplak у-féle házba

helyezte át s czélszeriibben berendezve áll
a n. é. közönség rendelkezésére. Br. Jéaika Gábor, Kundel Imre

Kéri a II. é. közönség pártfogását. е,пДк vezérigazgalá

Kycmtui • kiadó Viru  у J Л fjfcimjUjb Ш вм и аЫ Ь а


